
 

 

 

 
 

Exmo. (s) Senhor (es), 
 

 

Temos o maior agrado em apresentar as nossas melhores 

sugestões e preços para possíveis eventos solicitados para o ano 

2019. 

Para uma melhor flexibilidade na escolha das iguarias, 

apresentamos as nossas ementas por famílias, nas quais poderá optar 

apenas por uma unidade em cada família. 

O preço correspondente no final será a soma de cada unidade 

no total das preferências. 
                                                                 

                                                      Couvert      Preço por pessoa                                                                                                
 

* Cesto de pão, azeite extra virgem, tártaro de atum e azeitonas                       5.00 € 

(Item obrigatório) 

 

     Sopas 
 

                                * Bouquet de legumes                                     6.00 € 

(Couve branca, coração, cenoura, cebola, batata, alho e azeite) 

                                                      * Sopa de frutos do mar                                          13.00 € 

       (Robalinho, ameijoas, mexilhão e gambas) 

 

     Peixe 
 

                            * Pataniscas de bacalhau c/ arroz de tomate malandrinho               25.00 € 

                               * Arroz de tamboril c/ gambas e bouquet de coentros                  30.00 € 

 

                                                       Carne 
 

                                     * Empadão de pato sobre cama de espinafres                   25.00 € 

                  * Posta de vitela sobre lagarada de couve tronchuda e batata à murro      30.00 € 

 

Sobremesas 
 

                  * Rabanadas à Majestic c/ Porto Majestic 10 anos                         10.00 € 

            * Café Delta lote diamante, descafeinado ou chá                            5.00 € 

                                       

    Bebidas 
 

* Águas minerais, refrigerantes, cerveja, vinho branco da região vinhos verdes         20.00 € 

                 Portal do Fidalgo (alvarinho) e tinto da região do Douro Quinta Nova 
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Serviço de coffee break (A) 
 

                                                  À escolha uma unidade por pessoa                             12.00 € 

 
* Café, pingo, descafeinado, cappuccino, café c/ natas, refrigerante, cerveja de pressão 

(príncipe), chá, chocolate quente ou sumo de laranja natural 

 

* Uma nata 

 

Serviço de coffee break (B) 
 

                                                   À escolha uma unidade por pessoa                                15.00 € 

 
* Café, pingo, descafeinado, cappuccino, café c/ natas, refrigerante, cerveja de pressão 

(príncipe), chá, chocolate quente ou sumo de laranja natural 

 

* Uma tarte à escolha no carrinho de sobremesas ou rabanada à Majestic (1 unid.) 

 
T.S.C. – IVA INCLUÍDO À TAXA EM VIGOR 

 

* Os preços podem ser alterados sem aviso prévio, estando sujeitos a confirmação  

 

Capacidade do espaço para serviços 
 

* Mínimo de pessoas com opção de ementas de serviços                             12 Pax 

 

     * Sentados em mesas de 4, 6 e 8 pessoas                                               20 Pax 

(Serviço à Americana, servido em prato) 

 

                          * Coffee break                                                                               20 Pax 

(Se for um número superior tem de ser repartido com intervalos de meia hora) 

                                 

Dias de fecho 
                                                                                                     

* Aos domingos, 25 de Dezembro e 1 de Janeiro 

* Às segundas-feiras e sábados não aceitamos reservas para serviços 

 

Horário de funcionamento para serviços 
* Das 9h30 da manhã até às 21h00 
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Animação musical 
* Piano 

* Piano e violino 

* Outros 

 

Preço a combinar dependente do tempo de actuação e tipo de espectáculo. 

 

Obs. O cliente pode contratar diretamente a animação para os seus convidados, desde que 

avisem o Majestic previamente do tipo de animação, para obterem autorização, mediante o 

enquadramento da mesma no ambiente e estilo do café. 

 

Serviço e pagamento de extras 
 

* Todos os extras solicitados serão previamente confirmados a autorização de servir ao 

representante responsável pelo grupo (tour líder), para que possam ser cobrados à parte. 

 

Modo de pagamento 

 
* Limite máximo de pagamento, 8 dias antes de se efectuar o serviço. 

 

* Após o pagamento do serviço, ou, 48h00 antes do mesmo, o Majestic não faz qualquer 

devolução relativo à diminuição do número de pessoas, ou outras circunstâncias que possam 

ocorrer por parte do cliente. 

 

* No caso de não haver pagamento reserva-nos o direito de não efectuar o serviço. 

  

Nota: para dirimir qualquer litígio emergente dos nossos serviços, será escolhido o foro da 

comarca do Porto. 

 

Marcação de serviços 
 

* Só se aceitam marcações de serviços e anulações devidamente documentados. 

   

Obs. Não aceitamos reservas de serviços via telefone, telemóvel ou interpessoal sem 

qualquer tipo de identificação plausível. 

*   *   * 

Na expectativa de que as nossas sugestões sejam do inteiro agrado de vossas  
Excelências ficamos a aguardar um próximo contacto. 

 

Exclusividade 
 

* O Majestic não aceita serviços acima de 20 pessoas. Como Património Público Nacional tem de 

manter as portas abertas ao público nos horários expostos à entrada do café. Desde já pedimos a 

compreensão aos nossos estimados clientes por não podermos prestar serviços que obriguem à 

exclusividade.    
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Dados para faturação 
 

 

Banco: Millennium / BCP  

IBAN: PT50 0033 0000 0001 0772 6057 1 

SWIFT : BCOMPTPL 

 

Majestic Café, Lda. 

Nº de contribuinte: 501 092 269 
Tel: 00351 22 200 3887 

Fax: 00351 22 208 7672 

Email: cafemajestic@mail.telepac.pt 

Rua Santa Catarina, 112 / 4000-442 Porto 

 
www.cafemajestic.com  

 

 

 

 

 
 

Com os nossos melhores cumprimentos. 

 

 
Chefes de mesas 

 
 

Paulo Marques                                                                       Joel Moreira       

 

 

 

 

 

     A Gerência 

    Fernando Barrias                   

  
/cafemajestic /cafemajestic 
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